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โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน 
 
1. ความเปนมาของโครงการ 

 
ตามท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดมีการดําเนินงานโครงการและ

มาตรการตางๆ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
เชน โครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม โครงการเงินกูดอกเบ้ียต่ําเพ่ือการอนุรักษพลังงาน โครงการสิทธิ
ประโยชนทางภาษีเพ่ือการอนุรักษพลังงาน เปนตน สงผลใหเกิดการอนุรักษพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใชพลังงานของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจในเชิงกวาง ประกอบกับผลการศึกษาของโครงการศึกษาเกณฑ
การใชพลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารประเภทตางๆ  ท่ีผานมา  พบวามีเทคโนโลยีเชิงลึกท่ีมีลักษณะเฉพาะ
ในแตละประเภทอุตสาหกรรมและอาคารที่มีศักยภาพในการประหยัดพลังงานสูง ดังนั้นเพ่ือใหภาคอุตสาหกรรม
และธุรกิจเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพจากการนําเทคโนโลยีเชิงลึกไปใชอยางแพรหลายและยั่งยืน 
พพ. จึงไดดําเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการนําเทคโนโลยีเชิงลึกท่ีมีลักษณะเฉพาะกับแตละประเภทอุตสาหกรรมและธุรกิจแตยัง
ไมเปนท่ีแพรหลายในประเทศ   มาประยุกตใชในลักษณะของโครงการสาธิต โดย พพ. จะใหการสนับสนุน
ผูประกอบการท่ีสนใจลงทุนในเทคโนโลยีดังกลาวในรูปแบบของเงินอุดหนุนการลงทุนแบบใหเปลาจํานวนหนึ่ง 
และประชาสัมพันธเผยแพรตลอดจนขยายผลการศึกษาท่ีไดไปสูผูประกอบการตางๆ เพ่ือใหเกิดการนํา
เทคโนโลยีเชิงลึกไปใชอยางแพรหลายตอไป 

 

 
2. วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 
 
การดําเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจครั้งนี้ มีวัตถุประสงคหลัก
ดังนี้ 
 

2.1 เพ่ือสรางความเช่ือมั่นและแรงจูงใจใหกับผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจในการนํา
เทคโนโลยีดานอนุรักษพลังงานขั้นสูงมาใชงาน 

2.2 เพ่ือกระตุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานอนุรักษพลังงานขั้นสูงใหมีการใชงานอยาง
แพรหลายในประเทศ 

2.3 เพ่ือสงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
2.4 เพ่ือเผยแพรและขยายผลการดําเนินงานของโครงการไปสูกลุมเปาหมายตางๆท่ีเกี่ยวของอยาง

เปนรูปธรรม 
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3 รูปแบบโครงการ และวิธีการดําเนินงาน 
 

3.1 รูปแบบโครงการ 
 

ดําเนินโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษพลังงาน โดยใหการสนับสนุนสถานประกอบการในการ
ลงทุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสีย โดยใหเงินสนับสนุนการลงทุน
แบบใหเปลา 
 

3.2 ระยะเวลาโครงการ  26 เดือน  ( พฤศจิกายน 2550 – ธันวาคม 2552 ) 
 

3.3 วิธีการดําเนินการ 
 

3.3.1 จัดต้ังคณะกรรมการพิจารณาการสงเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ซึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในดานการอนุรักษพลังงาน เพ่ือทําหนาท่ีในการพิจารณา
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับทําการสาธิต รวมถึงพิจารณาผลการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ (Project Feasibility Study) แผนการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน 
(Measurement & Verification Plan) และผลการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน
ของโครงการ 

3.3.2 กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกเทคโนโลยี  คัดเลือกสถานประกอบการที่จะเขารวมโครงการ  
และหลักเกณฑการใหการสนับสนุนการลงทุน 

3.3.3 รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ 

3.3.4 ดําเนินการและคัดเลือกเทคโนโลยีและสถานประกอบการเพ่ือสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการ
อนุรักษพลังงาน  

3.3.5 ดําเนินการจัดทํา ผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Project Feasibility Study) 
แผนการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification Plan) 
เพ่ือนําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาการสงเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษพลังงาน
พิจารณาอนุมัติ 

3.3.6 สถานประกอบการดําเนินการจัดหา ติดต้ัง และทดสอบเครื่องจักร / อุปกรณ  

3.3.7 ดําเนินการตรวจวัดและประเมินผลการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ท้ังใน
ดานของผลประหยัดพลังงาน ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร และศักยภาพในการขยายผลไป
ยังกลุมเปาหมาย 

3.3.8 ประชาสัมพันธและเผยแพรผลสําเร็จของโครงการฯ รวมท้ังสงเสริมผลักดันใหมีการนํา
เทคโนโลยีท่ีไดรับการสาธิตไปประยุกตใชในสถานประกอบการอื่น ๆ  
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4. หลักเกณฑและเงื่อนไขการดําเนินโครงการ 
 
4.1  หลักเกณฑการคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  
 

1. มีศักยภาพในการประหยัดพลังงานสูง 
ศักยภาพในการประหยัดพลังงานของเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษพลังงานท่ีจะไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ  ตองเปนเทคโนโลยีใหมท่ีมีศักยภาพในการประหยัด
พลังงานไมนอยกวารอยละ 20 (กรณี Utility) และไมนอยกวารอยละ 15 (กรณีกระบวนการ-
ผลิต) เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีเดิมท่ีมีการใชงานอยูในปจจุบัน 

 
2. ยังไมมีการใชงานอยางแพรหลายในประเทศไทย 

ความแพรหลายของเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษพลังงานท่ีจะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือดําเนินการตองเปนเทคโนโลยีท่ีมีการประยุกตใชงานในสถานประกอบการ
ตางๆ ในทุกๆกลุมอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศไทยในปจจุบัน  รวมกันท้ังหมดไมเกิน
กวารอยละ 5 ของจํานวนสถานประกอบการทั้งหมดท่ีสามารถนําเทคโนโลยีดังกลาวไป
ประยุกตใชงานเพ่ือการอนุรักษพลังงานได 

 
3. มีศักยภาพในการขยายผลเพื่อการอนุรักษพลังงานสูง 

เทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษพลังงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ  
ตองเปนเทคโนโลยีท่ีสามารถนําไปประยุกตใชงานในสถานประกอบการตางๆ ในทุกๆกลุม
อุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศไทย ซึ่งมีการใชพลังงานรวมกันท้ังหมดไมนอยกวา     
300 ktoe/ป 

 
4. มีระยะเวลาคืนทุนสั้น  

เทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษพลังงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ  
ตองเปนเทคโนโลยีท่ีมีผลตอบแทนทางการเงินตอการลงทุน  ภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป 

 
5. มีผลกระทบส่ิงแวดลอมนอย 

เทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ  
ตองเปนเทคโนโลยีท่ีไมกอใหเกิดมลภาวะและผลกระทบทางส่ิงแวดลอมโลก หรือมีคาไมเกิน
กวาคามาตรฐานท่ีกําหนดของประเทศไทย 

 
 

ผลการคัดเลือกข้ันสุดทาย 
เทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษพลังงานที่จะดําเนินการสาธิตภายใตโครงการในครั้งนี้  

จะตองผานหลักเกณฑการคัดเลือกครบทุกขอ  อยางไรก็ดี การพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึก 
เพ่ือการอนุรักษพลังงานขั้นสุดทาย เพ่ือสนับสนุนงบประมาณสําหรับการลงทุนดําเนินการ  ขึ้นอยู 
กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการสงเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษพลังงาน ซึ่ง 
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สามารถปรับเปล่ียนหลักเกณฑในการพิจารณาไดตามความเหมาะสม   ในกรณีท่ีเกิดปญหาหรือ 
อุปสรรคซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินโครงการท่ีทําใหไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงค  

 

4.2  หลักเกณฑการคัดเลือกสถานประกอบการ 
 
สถานประกอบการท่ีสมัครเขารวมโครงการ ตองมีคุณสมบัติและความพรอมตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
1. เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  
2. ประเภทของเทคโนโลยีท่ีสามารถขอรับการสนับสนุน ไดแก 

2.1 ตองเปนเทคโนโลยีตามหลักเกณฑการคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษพลังงานของ
โครงการ 

2.2 ตองเปนเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพการประหยัดพลังงานที่เกิดจากการติดต้ังใชงาน เพ่ือใชทํา
การสาธิต  คิดเปนมูลคาผลประหยัดเปนจํานวนเงินท้ังส้ินไมนอยกวา 200,000 บาทตอป 

3.   สถานประกอบการท่ีสมัครเขารวมโครงการตองไมเสนอเทคโนโลยีท่ีสถานประกอบการนั้นๆเคย 
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณดานการลงทุน หรืออยูระหวางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ดานการลงทุนจากภาครัฐภายใตโครงการอื่น ๆ ยกเวน โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษ- 
พลังงาน 

      4. ตองสามารถดําเนินการจัดหา ติดต้ังและทดสอบการใชงานสําหรับเทคโนโลยีท่ีขอรับการสนับสนุน  
ใหแลวเสร็จไมเกิน เดือน ธันวาคม 2551 (สําหรับการเปดรับสมัคร ครั้งท่ี 1 และ 2)  และ พฤษภาคม 
2552 (สําหรับการเปดรับสมัครคร้ังท่ี 3) โดยตองแสดงแผนงาน และขอมูลสนับสนุนดานเทคนิคท่ี
ชัดเจน 

5. ตองอนุญาตให พพ. นําผลสําเร็จจากการเขารวมโครงการไปเผยแพรขยายผลใหกับกลุมเปาหมาย 
รายอื่น ๆ ได 

6. ตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงของสถานประกอบการ โดยตองมีหนังสือยืนยันเขารวม
โครงการที่ลงนามโดย กรรมการผูจัดการ หรือเทียบเทา และตองมีการจัดต้ังทีมงานดานอนุรักษ-
พลังงาน ซึ่งมีการกําหนดผูรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ีสําหรับตําแหนงตางๆท่ีชัดเจนจากทางผูบริหาร
ของสถานประกอบการ 

7. การคัดเลือกขั้นสุดทาย ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการสงเสริมเทคโนโลยีเชิงลึก 
เพ่ือการอนุรักษพลังงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ สามารถปรับเปล่ียนหลักเกณฑในการพิจารณาได     
ตามความเหมาะสม   ในกรณีท่ีเกิดปญหาหรืออุปสรรคซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินโครงการที่   
ทําใหไมสามารถดําเนินงานไดสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค 

 
เงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินโครงการ 

• กรณีสถานประกอบที่ สมัครเข ารวมโครงการเปนโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตาม 
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 พพ. จะพิจารณาใหการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือการลงทุนแกโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมท่ีปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การสงเสริม     
การอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 กอนเปนอันดับแรก 

• สถานประกอบตองดําเนินการจัดหาและติดต้ังเคร่ืองมือวัดท่ีจําเปนในการตรวจวัดพิสูจนผลประหยัด 
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4.3 หลักเกณฑการใหการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ 
 

1.  เงื่อนไขการใหการสนับสนุนการลงทุน 
1.1 พพ. จะใหการสนับสนุนการลงทุนกับสถานประกอบการที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวม

โครงการในรูปแบบของเงินใหเปลาในอัตรารอยละ 50 ของวงเงินลงทุนท้ังหมดของ
โครงการ   แตท้ังนี้ไมเกิน 7.5 ลานบาท ตอสถานประกอบการ 

1.2 คาใชจายท่ี พพ. จะพิจารณาใหการสนับสนุนการลงทุนกับสถานประกอบการ ประกอบดวย 
1.2.1 คาอุปกรณ คาติดต้ัง และคาใชจายเทาท่ีจําเปนในการติดต้ัง หรือการ    

ใชงานอุปกรณ 
1.2.2 คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาและออกแบบทางวิศวกรรม (Detail  

Engineering Design) สําหรับเทคโนโลยีเชิงลึกท่ีจะดําเนินการ 
ติดต้ังใชงานในสถานประกอบการ 

1.2.3 คาใชจายอ่ืน ๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการสงเสริม
เทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

ท้ังนี้  สถานประกอบการที่เขารวมโครงการตองแสดงหลักฐานการจายเงิน สําหรับ
คาใชจายตางๆ ในแตละรายการท่ีจะขอรับการสนับสนุนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดใหถูกตองและ
ครบถวน   

1.3 พพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนการลงทุนใหกับสถานประกอบการ
ตามหลักเกณฑ ความสมบูรณและความถูกตองของเอกสารหลักฐานท่ีไดรับจากสถาน-
ประกอบการ 

 
2. วิธีการใหเงินสนับสนุนการลงทุนแกสถานประกอบการที่เขารวมโครงการฯ 

การใหเงินสนับสนุนการลงทุนแกสถานประกอบการท่ีผานการคัดเลือกเขารวม 
โครงการแบงการจายเงินออกเปน 2 งวด ดังนี้ 

งวดท่ี 1  จายเงินเปนจํานวนรอยละ 70 ของวงเงินท่ีไดรับการสนับสนุนท้ังหมด เมื่อ    
สถานประกอบการดําเนินการติดต้ังหรือปรับปรุงเคร่ืองจักร/อุปกรณ ณ สถานท่ี   
ใชงานจริง และผานการทดสอบการใชงานของเครื่องจักร/อุปกรณดังกลาว  ท่ีไดผล
เปนไปตามขอกําหนดในรายงานศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  ท่ีผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการฯ แลว โดยสถานประกอบการที่ไดรับการสนับสนุน   
การลงทุนตองจัดเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงรายละเอียดการติดต้ังและทดสอบ
ของเคร่ืองจักร/อุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชประกอบในการติดต้ังท่ีแลวเสร็จใหสมบูรณ 
พรอมท้ังเอกสารหลักฐานแสดงคาใชจายท้ังหมดตามวงเงินท่ีไดรับการสนับสนุน
จาก พพ. 

งวดท่ี 2 จายเงินเปนจํานวนรอยละ 30 ของวงเงินท่ีไดรับการสนับสนุนท้ังหมด เมื่อสถาน-
ประกอบการที่เขารวมโครงการฯ ผานการตรวจวัดพิสูจนผลประหยัดพลังงาน     
เปนท่ีเรียบรอยแลว  และใหความรวมมือในการดําเนินงานตามกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของโครงการ  ตามขอกําหนดและแผนงานท่ีได
เห็นชอบรวมกันแลวระหวาง พพ. กับสถานประกอบการ  
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5. ผลการดําเนินงานโคยรวม 
 
ในการดําเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ (การสาธิตเทคโนโลยี
เชิงลึกเพ่ือการอนุรักษพลังงาน) มีเทคโนโลยีท่ีผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑการคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึก
เพ่ือการอนุรักษพลังงานจํานวน 7 เทคโนโลยี จากสถานประกอบการจํานวน 10 แหง ดังนี้ 
 

1. เทคโนโลยี หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ 
สถานประกอบการ :  
1) บริษัท เกษมศักด์ิ เทรดด้ิง จํากัด 

2. เทคโนโลยี การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน 
สถานประกอบการ :  
1) บริษัท เพรสิเดนทโฮเต็ลและทาวเวอร จํากัด 
2) บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด 
3) บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด 
4) บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด 
5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. เทคโนโลยี การบําบัดและปรับสภาพนํ้าดวยโอโซน 
สถานประกอบการ : 
1) บริษัท แกรนดจอมเทียนพาเลซ จํากัด 

4. เทคโนโลยี การลดความชื้นดวยฮีทไปป 
สถานประกอบการ 
1) บริษัท แคดเบอรี อาดัมส (ประเทศไทย) จํากัด 

5. เทคโนโลยี การลดความชื้นดวยสารดูดความชื้นเหลว 
สถานประกอบการ 
1) บริษัท แคดเบอรี อาดัมส (ประเทศไทย) จํากัด 

6. เทคโนโลยี เคร่ืองเติมอากาศแบบ Jet Mixed Aerator 
สถานประกอบการ 
1) บริษัท โฟรโมสต อาหารนม (กรุงเทพฯ) จํากัด 

7. เทคโนโลยี เคร่ืองอบตกแตงสําเร็จผาผืนประสิทธิภาพสูง 
สถานประกอบการ 
1) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

 
โดยในการดําเนินโครงการฯ ไดจัดใหมีการตรวจวัดการใชพลังงานกอนการปรับปรุงเพ่ือจัดทําคาฐาน
การใชพลังงาน (Energy Baseline) และตรวจวัดการใชพลังงานหลังการปรับปรุง (Post Energy Audit) 
เพ่ือเปรียบเทียบผลประหยัดพลังงานท่ีเกิดจากการนําเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษพลังงานตางๆ 
ไปใชในสถานประกอบการ ท้ังนี้สามารถสรุปผลการประหยัดพลังงานในแตละเทคโนโลยีไดดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ในหนาถัดไป 
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ตารางที่ 1 สรุปผลประหยัดพลังงานในแตละสถานประกอบการที่นําเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงานไปใชงาน 
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หมายเหตุ : การตรวจวัดผลการประหยัดพลังงานหลังการปรับปรุงในเทคโนโลยี เครื่องเติมอากาศแบบ Jet 
Mixed Aerator ของ บริษัท โฟรโมสต อาหารนม (กรุงเทพฯ) จํากัด ไมผานตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของ
โครงการ  
 



 

 
 
 

สรุปผลการดําเนินโครงการ 
 

โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  

ระยะท่ี 2 
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บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลต้ิง จํากัด 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2 
 
1. ความเป็นมาของโครงการ 

 
ตามท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ดําเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้

พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจข้ึน ภายใต้การสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานในระหว่างปี 2550-
2552  โดยเป็นการดําเนินงานในรูปแบบของการสาธิตใช้งานเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานให้กับสถาน
ประกอบการท่ีสนใจลงทุนในเทคโนโลยีดังกล่าว และ พพ. สนับสนุนเงินลงทุนแบบให้เปล่าจํานวนหนึ่ง โดยโครงการ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานประกอบการเกิดความเชื่อม่ันให้เกิดการนําเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพสูงในการประหยัด
พลังงาน ซ่ึงสามารถนํามาใช้งานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ แต่ยังไม่มีการใช้งาน
เป็นท่ีแพร่หลายในประเทศ นํามาสาธิตใช้งานจริงในสถานประกอบการ    อีกท้ังเพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยี
ด้านอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการทราบ ตลอดจนสร้างความเชื่อม่ันในศักยภาพการประหยัดพลังงานท่ีจะ
ได้รับ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการนําเทคโนโลยีเหล่านั้นไปใช้อย่างแพร่หลายต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย  
 

ท้ังนี้ จากผลการดําเนินงานของโครงการระยะแรกท่ีผ่านมา มีเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานท่ีผ่านหลักเกณฑ์
ของโครงการให้ดําเนินการสาธิตจํานวน 6 เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีหัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ, เทคโนโลยีการใช้ปั๊ม
ความร้อนสําหรับทําความร้อน, เทคโนโลยีการบําบัดและปรับสภาพน้ําด้วยโอโซน, เทคโนโลยีการลดความชื้นด้วยฮีท
ไปท์, เทคโนโลยีการลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลว และเทคโนโลยีเคร่ืองอบตกแต่งผ้าผืนประสิทธิภาพสูง โดย
เทคโนโลยีท่ีได้ทําการสาธิตไปแล้วดังกล่าว มีผลการประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละ 30-60 เทียบกับเทคโนโลยีเดิมท่ีสถาน
ประกอบมีการใช้งานอยู่ ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีได้รับสาธิตแล้วนั้นจะได้รับการส่งเสริมขยายผลให้มีการใช้งานต่อภายใต้โครงการ
สนับสนุนด้านการลงทุนต่างๆ ของ พพ. อาทิ โครงการ ESCO Fund โครงการสนับสนุนการลงทุนในรูปแบบของเงินให้
เปล่า โครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น  

 
ในการนี้ เพ่ือให้การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายใต้แผนงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและประสบผลสําเร็จตาม
เป้าหมายท่ีกําหนด ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อม่ันให้ผู้ใช้พลังงานในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในการท่ีจะนําเทคโนโลยีท่ี
ได้รับการสาธิตภายใต้โครงการฯ ไปใช้งานในสถานประกอบการของตนเอง รวมทั้งสามารถขยายผลไปยังสถาน
ประกอบการอ่ืนๆ เพ่ือให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ  ดังนั้น พพ.จึงได้กําหนดให้มีการดําเนิน โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงาน ระยะท่ี 2 ข้ึน เพ่ือสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานเพ่ิมเติมจากเทคโนโลยีเชิงลึกฯ ท่ีได้
ดําเนินการสาธิตไปแล้วในโครงการฯ ระยะท่ี 1 
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2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
 
การดําเนินโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ 

2.1  เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจในการนําเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานมาใช้งาน                                                                                                                         

2.2  เพ่ือขยายผลในการส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีเชิงลึกฯ ไปใช้งานในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2.3  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานภายในประเทศ 

2.4  เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจสามารถลดการใช้พลังงานและมีการใช้พลังงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน 
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3. รูปแบบโครงการ และวิธีการดําเนนิงาน 
 

3.1 รูปแบบโครงการ 
 
ดําเนินโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้การสนับสนุนสถานประกอบการในการลงทุน เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ลดการสูญเสีย โดยให้เงินสนับสนุน
การลงทุนแบบให้เปล่า 
 

3.2 วิธีการดําเนนิการ 
 

3.2.1 จัดต้ังคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือทําหน้าท่ีในการพิจารณาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับทําการสาธิต 
รวมถึงพิจารณาผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) แผนและผล
การตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification)  

 
3.2.2 กําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยี  คัดเลือกสถานประกอบการท่ีจะเข้าร่วมโครงการ  และ

หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนการลงทุน 
 

3.2.3 รับสมัครและคัดเลือกสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 

3.2.4 ดําเนินการและคัดเลือกเทคโนโลยีและสถานประกอบการเพื่อสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน  

 
3.2.5 ดําเนินการจัดทํา ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) แผนการ

ตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification Plan) เพ่ือนําเสนอให้
คณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาอนุมัติ 

 
3.2.6 สถานประกอบการดําเนินการจัดหา ติดต้ัง และทดสอบเคร่ืองจักรอุปกรณ์  

 
3.2.7 ดําเนินการตรวจวัดและประเมินผลการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ท้ังในด้านของ

ผลประหยัดพลังงาน ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ และศักยภาพในการขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
 

3.2.8 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลสําเร็จของโครงการฯ รวมท้ังส่งเสริมผลักดันให้มีการนําเทคโนโลยีท่ี
ได้รับการสาธิตไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการอ่ืน ๆ  
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4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดําเนนิโครงการ 
 
4.1  หลักเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  
 

1. มีศักยภาพในการประหยัดพลังงานสูง 
ศักยภาพในการประหยัดพลังงานของเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานท่ีจะได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ  ต้องเป็นเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพในการประหยัดพลังงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 (กรณี Utility) และไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 (กรณีกระบวนการผลิต) เม่ือเทียบกับ
เทคโนโลยีเดิมท่ีมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 

 
2. ยังไม่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทย 

ความแพร่หลายของเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือดําเนินการต้องเป็นเทคโนโลยีท่ีมีการประยุกต์ใช้งานในสถานประกอบการต่างๆ ในทุกๆกลุ่ม
อุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน  รวมกันท้ังหมดไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจํานวน
สถานประกอบการท้ังหมดท่ีสามารถนําเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้งานเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน
ได้ 

 
3. มีศักยภาพในการขยายผลเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานสูง 

เทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ  ต้อง
เป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานในสถานประกอบการต่างๆ ในทุกๆกลุ่มอุตสาหกรรม
และธุรกิจของประเทศไทย ซ่ึงมีการใช้พลังงานรวมกันท้ังหมดไม่น้อยกว่า 300 ktoe/ปี 

 
4. มีระยะเวลาคืนทุนสั้น  

เทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ  ต้อง
เป็นเทคโนโลยีท่ีมีผลตอบแทนทางการเงินต่อการลงทุน  ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ป ี

 
5. มีผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้อย 

เทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ  ต้อง
เป็นเทคโนโลยีท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมโลก หรือมีค่าไม่เกินกว่าค่า
มาตรฐานท่ีกําหนดของประเทศไทย 

 
6. ไม่มีการสาธิตในโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานระยะที่ 1 

เทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการใน
โครงการฯ ระยะท่ี 2 ต้องเป็นเทคโนโลยีท่ีไม่เคยทําการสาธิตในโครงการฯ ระยะท่ี 1 มาก่อน ดังนี้ 
1. หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ 
2. การลดความชื้นด้วยฮีทไปป์ 
3. การใช้ปั๊มความร้อนสําหรับการทําความร้อน 
4. การลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลว 
5. การบําบัดและปรับสภาพน้ําด้วยโอโซน 
6. เคร่ืองอบตกแต่งสําเร็จผ้าผืนประสิทธิภาพสูง 
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ผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย 
 
เทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานที่จะดําเนินการสาธิตภายใต้โครงการในครั้งนี้จะต้องผ่านหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกครบทุกข้อ  อย่างไรก็ดี การพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานขั้นสุดท้าย เพ่ือ
สนับสนุนงบประมาณสําหรับการลงทุนดําเนินการ  ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึก
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม   ในกรณีท่ีเกิด
ปัญหาหรืออุปสรรคซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินโครงการท่ีทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้สําเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ 

 
4.2  หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการ 

 
สถานประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติและความพร้อมตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  
2. ประเภทของเทคโนโลยีท่ีสามารถขอรับการสนับสนุน ได้แก่ 

2.1 ต้องเป็นเทคโนโลยีตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานของโครงการ 
2.2 ต้องเป็นเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพการประหยัดพลังงานที่เกิดจากการติดต้ังใช้งาน เพ่ือใช้ทําการสาธิต  

คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดเป็นจํานวนเงินท้ังสิ้นไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อปี 
3.   สถานประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการต้องไม่เสนอเทคโนโลยีท่ีสถานประกอบการนั้นๆเคย 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการลงทุน หรืออยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ด้านการลงทุนจากภาครัฐภายใต้โครงการอ่ืน ๆ ยกเว้น โครงการ ESCO Fund 

      4. ต้องสามารถดําเนินการจัดหา ติดต้ังและทดสอบการใช้งานสําหรับเทคโนโลยีท่ีขอรับการสนับสนุน  
ให้แล้วเสร็จไม่เกิน เดือน มิถุนายน 2556 

5. ต้องอนุญาตให้ พพ. นาํผลสําเร็จจากการเข้าร่วมโครงการไปเผยแพร่ขยายผลให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
รายอื่น ๆ ได้ 

6. ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของสถานประกอบการ โดยต้องมีหนังสือยืนยันเข้าร่วมโครงการท่ี
ลงนามโดย กรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า และต้องมีการจัดต้ังทีมงานด้านอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงมีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบและอํานาจหน้าท่ีสาํหรับตําแหน่งต่างๆที่ชัดเจนจากทางผู้บริหารของสถานประกอบการ 

7. การคัดเลือกข้ันสุดท้าย ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
ซ่ึงคณะกรรมการฯ สามารถปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม   ในกรณีท่ีเกิดปัญหา
หรืออุปสรรคซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินโครงการท่ีทําให้ไม่สามารถดําเนินงานได้สําเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ 

 
เง่ือนไขเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินโครงการ 
• กรณีสถานประกอบท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมตาม พระราชบัญญัติการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 พพ. จะพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการลงทุนแก่โรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุมท่ีปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 แล้วเท่านั้น 

• สถานประกอบต้องดําเนินการจัดหาและติดต้ังเคร่ืองมือวัดท่ีจําเป็นในการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัด 
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4.3 หลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ 
 

1.  เง่ือนไขการให้การสนับสนุนการลงทุน 
1.1 พพ. จะให้การสนับสนุนการลงทุนกับสถานประกอบการท่ีได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการใน

รูปแบบของเงินให้เปล่าในอัตราร้อยละ 40 ของวงเงินลงทุนท้ังหมดของโครงการ   แต่ท้ังนี้ไม่เกิน 
6 ล้านบาท ต่อสถานประกอบการ 

1.2 ค่าใช้จ่ายท่ี พพ. จะพิจารณาให้การสนับสนุนการลงทุนกับสถานประกอบการ ประกอบด้วย 
1. ค่าอุปกรณ์และค่าติดต้ังเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
2. ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาและออกแบบทางวิศวกรรม (Detail Engineering 

Design) สําหรับเทคโนโลยีเชิงลึกฯ ท่ีจะดําเนินการติดต้ังใช้งานในสถาน
ประกอบการ 

3. ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงลึก
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 

ท้ังนี้  สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการต้องแสดงหลักฐานการจ่ายเงินสําหรับค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในแต่ละรายการท่ีจะขอรับการสนับสนุนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน   

1.3 พพ.ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนการลงทุนให้กับสถานประกอบการ
ตามหลักเกณฑ์ ความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารหลักฐานท่ีได้รับจากสถาน
ประกอบการ 

1.4 พพ.ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่อนุมัติเงินสนับสนุน ในกรณีท่ีผลประหยัดพลังงานจริงตํ่ากว่าผล
ประหยัดพลังงานตามระบุในหลักเกณฑ์ของโครงการฯ 

 
2. วิธีการให้เงินสนับสนุนการลงทุนแก่สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 

 
การให้เงินสนับสนุนการลงทุนแก่สถานประกอบการท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม 

โครงการแบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 2 งวด ดังนี้ 
 

งวดที่ 1 จ่ายเงินเปน็จํานวนร้อยละ 70 ของวงเงินท่ีได้รับการสนับสนุนท้ังหมด เม่ือสถาน
ประกอบการดําเนินการติดต้ังหรือปรับปรุงเคร่ืองจักรอุปกรณ์ ณ สถานท่ีใช้งานจริง ผ่าน
การทดสอบการใช้งานของเครื่องจักรอุปกรณ์ดังกล่าว และผ่านการตรวจวัดพิสูจน์ผล
ประหยัดพลังงานได้ผลเป็นไปตามข้อกําหนดในรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ แล้ว โดยสถานประกอบการท่ีได้รับการสนับสนุน
การลงทุนต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงรายละเอียดการติดต้ังและทดสอบของ
เคร่ืองจักรอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบในการติดต้ังท่ีแล้วเสร็จให้สมบูรณ์พร้อมท้ัง
เอกสารหลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามวงเงินท่ีได้รับการสนับสนุนจาก พพ. 

 
งวดท่ี 2  จ่ายเงินเป็นจํานวนร้อยละ 30 ของวงเงินท่ีได้รับการสนับสนุนท้ังหมด เม่ือสถาน

ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตามกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของโครงการ ตามข้อกําหนดและแผนงานท่ีได้เห็นชอบ
ร่วมกันแล้วระหว่าง พพ. กับสถานประกอบการ 
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ส่วนที่ 2: การสาธิตใช้งานเทคโนโลยเีชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
 

ผลการดําเนนิงานโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2 
 
ในการดําเนินโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ระยะท่ี 2 มีเทคโนโลยีท่ีผ่านการคัดเลือกตาม

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานจํานวน 6 เทคโนโลยี จากสถานประกอบการจํานวน 12 
แห่ง ดังนี้ 
 

 เทคโนโลยีท่ี 1  หัวเผาแบบ Oxy Fuel จํานวน 1 แห่ง 
1.1 บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จํากัด 

เทคโนโลยีท่ี 2 เครื่องทําน้ําเย็นแบบดูดซึม จํานวน 1 แห่ง 
2.1 บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน) 

เทคโนโลยีท่ี 3 เครื่องฉีดพลาสติกชนิดใช้ไฟฟ้าท้ังหมด จํานวน 1 แห่ง 
3.1 บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จํากัด (มหาชน) 

เทคโนโลยีท่ี 4   ปั๊มความร้อนแบบดูดซึม จํานวน 1 แห่ง 
4.1 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด 

เทคโนโลยีท่ี 5  หัวเผาแบบเซลฟ์-รีคัฟเปอร์เรทีฟ จํานวน 1 แห่ง 
5.1 บริษัท นิติคาสต้ิง จํากัด 

เทคโนโลยีท่ี 6     เครื่องทําน้ําเย็นชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ จํานวน 7 แห่ง 
6.1 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) – อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลปี่นเกล้า 
6.2 บริษัท วินเซอร์ โฮเต็ล จํากัด – โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 
6.3 บริษัท วิภาราม – ชัยปราการ จํากัด – โรงพยาบาลวิภาราม – ชัยปราการ 
6.4 บริษัท อมรปิ่นทิพย์ จํากัด – โรงแรมริชมอนด์ 
6.5 บริษัท เกียรติผล จํากัด (มหาชน) – โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีชโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท 
6.6 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จํากัด 
6.7 บริษัท โฆษะ โฮลด้ิง จํากัด – โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 

 
โดยในการดําเนินโครงการฯ ได้จัดให้มีการตรวจวัดการใช้พลังงานก่อนการปรับปรุงเพ่ือจัดทําค่าฐานการใช้

พลังงาน (Energy Baseline) และตรวจวัดการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง (Post Energy Audit) เพ่ือเปรียบเทียบผล
ประหยัดพลังงานที่เกิดจากการนําเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ไปใช้ในสถานประกอบการ ท้ังนี้
สามารถสรุปผลการประหยัดพลังงานในแต่ละเทคโนโลยีได้ดังแสดงในตารางท่ี 1 ในหน้าถัดไป 
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ตารางที่ 1 สรุปผลประหยัดพลังงานในแต่ละสถานประกอบการที่นําเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไปใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


